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EROBREREN

Program

Velkomst 
v. Lisbeth Gundlund Jensen, Nexøfonden og
Søren Bak-Jensen, direktør, Arbejdermuseet. 

Soldage, omdrejningspunktet i Nexøs forfatterskab
v. Henrik Yde, litteraturhistoriker, dr.phil.

Mit møde med Andersen Nexø
Min søster hedder Ditte – og jeg betragter mig som
arbejderklasse v. Dennis Gade Kofod, forfatter

Min opvækst med Pelle
v. Jonas T. Bengtsson, forfatter, 
tidl. Nexøprismodtager

Pelle og det politiske 
v. Ph.d. Nicklas Freisleben Lund, post doc, 
Syddansk Universitet

Nexø som taler 
v. Hanne Roer, lektor i retorik, 
Københavns Universitet

Benny Holst Duo (med omas Puggaard-Mül-
ler) spiller sange fra albummet Alene med tekster
af Martin Andersen Nexø. 
Introduktion af Henrik Yde.

Prisoverrækkelse til:
Per-Olof Mattsson, Stockholms Universitet for
sin bog: Martin Andersen Nexø – Den nordiska 
arbetarlitteraturens pionjär. 
Motivering ved Henrik Yde

Nexø på film
Filmproducent Meta Foldager fortæller om,
hvad det er i Nexøs værker, der gør dem til godt
filmmateriale.

Aktuelle stemmer i integrationsdebatten
Motivering v. Lisbeth Gundlund Jensen

Prisoverrækkelse til: 
Aydin Soei – Vrede unge mænd; Forsoning – for-
tælling om en familie; Omar – og de andre
Sara Omar – Dødevaskeren
Sofie Jama – Et andet menneske, et andet liv

Billetter købes gennem www.billetto.dk
Arrangører: 
Nexøfonden og Selskabet for Arbejderhistorie

EROBREREN

Tegning: Anne-Marie Steen Petersen
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SFAHs Podcastkanal

På arbejdernes internationale solidaritetsdag var det ikke kun de røde faner, der
blev foldet ud. Det gjorde også SFAHs ny podcast-kanal, som har fokus på ar-
bejderbevægelsens historie. De fem udsendelser, som vi lagde ud med den 1. maj,
er resultatet af det podcastkursus, som blev afholdt i efteråret 2018.

Louis Pio – offer eller klasseforræder?
28:37 min. Af Nick Kofod Mogensen 

En tur gennem 1950érnes Vesterbro
24:17 min. Af Yasmina Kilani

Tysklandsarbejderne
52:18 min. Af Lotte Printz

Jordemødrenes historie i tre kapitler 
17:02, 11:51 og 11:22 Af Anne-Sophie Ermegaard ostrup

De Spaniensfrivillige
28:09 min. Af Rebecca Schollert Mervild
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ARBEJDERBEVÆGELSENS 
DEMOKRATI

Kampen for samfundsøkonomiens demokratise-
ring er lige så gammel som arbejderbevægelsen
selv. Den organiserede arbejderbevægelse disku-
terede kravene om bedre vilkår i alle livets facet-
ter.

Uanset forskellige positioner og uenigheder var
der en klar konsensus: politisk demokrati med
lige rettigheder var ikke nok – socialt og økono-
misk demokrati var en forudsætning for reel fri-
hed og lighed.

Siden kampagnen for Økonomisk Demokrati
slog fejl, har arbejderbevægelsens partier lagt låg
på denne del af bevægelsens ambitioner. Men i
dag ser flere og flere igen på, om demokratise-
ring af arbejdspladser, pensionsfonde, energisel-
skaber og lignende er vejen frem mod et
stærkere demokrati.

Denne samling har tidligere været udgivet i
Tidsskriftet Arbejderhistorie eller andre af
SFAH’s udgivelser.

Pris: 130 kr. plus ekspedition og forsendelse. Be-
stilles gennem www.sfah.dk

Indhold:

Rasmus Knold Andersenog Jesper Vestermark
Køber: Forord

Claus Bryld: Arbejderbevægelsen og demokratiet –
idé og praksis Socialdemokratisk set

Karin Hansenog Lars Torpe: Demokratiet i Dan-
mark

Herman Knudsen: Demokrati på arbejdspladsen
– dilemmaer for fagbevægelsen

Fl. Mikkelsen: Demokrati i arbejdslivet set i et hi-
storisk-sociologisk perspektiv

Jonas Toubøl og Jonas K. Gielfeldt: Den fejl-
slagne kampagne for økonomisk demokrati som
faktor i arbejderbevægelsens politiske udvikling

Erik Kulavig: Drøm og virkelighed på revolutio-
nens fabrikker
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ARBEJDERHISTORIEFESTIVAL
2019

En hel dag med debat, foredrag, bogpræsenta-
tioner og kulturelle aktiviteter om arbejderbevæ-
gelsens mange sider: fagligt, politisk, socialt og
kulturelt.

Lørdag den 5. oktober afholdes den 6. festival
på Arbejdermuseet i Rømersgade 22 i Køben-
havn

Gratis adgang Følg med om programmet på www.sfah.dk


